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Zpráva o �innosti a hospoda�ení za rok 2013 
 

Vážení sportovní p�átelé,  

p�ibližn� p�ed rokem jsme se sešli na naší okresní konferenci kde jsme Vám podali podob-
nou zprávu o �innosti za rok 2012 a p�edcházející volební období. Další naší spole�nou akci byl 
pak aktiv zástupc� oddíl� okresních sout�ží na konci �ervna minulého roku. Abychom dodrželi 
zavedenou zvyklost v obdobích mezi konferencemi, posíláme Vám i letos tuto zprávu o �innosti 
a hospoda�ení. 

1. Úkoly uložené výboru OVS usnesením Okresní konference – stav pln�ní: 
1.1. Svolávat jednou ro�n�  na konci �ervna aktiv vedoucích družstev hrajících v okresních 

sout�žích s cílem vyhodnotit uplynulou sout�žní sezónu a ujednotit názory a požadavky 
pro další ro�ník.  
Aktiv prob�hl úsp�šn� 25.6.2013 s vyhodnocením uplynulého ro�níku sout�ží a inventu-
rou p�ihlášených družstev do ro�níku 2013/2014. Pozitivní z�stal nezm�n�ný po�et 10 
družstev v sout�ži muž� RK-M 

1.2. Svolávat okresní konferenci jednou za dva roky. P�íští v roce 2015. 
V roce 2014 prob�hne pouze aktiv zástupc� oddíl� v �ervnu 

1.3. Zavést jako podmínku ú�asti v okresních sout�žích zaplacení licen�ních p�ísp�vk� jed-
notlivc� v souladu se stanovami �VS a dojednat s výborem KVS p�evád�ní finan�ních 
prost�edk� získaných z licen�ních poplatk� v okrese do rozpo�tu OVS 
Podmínka placení LP jednotlivc� byla zakotvena do rozpisu okresních sout�ží RKM a 
všechna družstva ji splnila i když jedno družstvo se zpožd�ním, za což  byla ud�lena po-
kuta splatná na konci sout�žního období.Výsledek tohoto rozhodnutí konference zname-
nal nakonec p�ínos do p�íjmové �ásti rozpo�tu OVS �ástku 14200 K�,což umož�uje ve 
v�tší mí�e podporovat finan�n� družstva mládeže v sout�žích  

1.4. Podporovat v rámci rozpo�tových možností  a pravidel všechna družstva mládeže z oddí-
l� v okrese, hrající v sout�žích organizovaných volejbalovým svazem (OVS, KVS, �VS). 
OVS v roce 2013 odeslala do oddíl� dotace pro mládežnická družstva �ástku 10 000 K� 

1.5. Zjistit podmínky pojišt�ní hrá�� a trenér� volejbalových oddíl� v TJ/SK nesdružených 
v �STV 
Dotazy na oficíálních místech bylo zjišt�no, že i hrá�i a trené�i volejbalových oddíl� ne-
sdružených v �STV (�US) jsou pojišt�ni prost�ednictvím p�íslušnosti k �VS. Podmínkou 
však je, aby m�ly v po�ádku své �lenské povinnosti v��i �VS, t.j zaplacené individuální 
�lenské p�ísp�vky (LP). 

1.6. Pokusit se o vznik školské ligy v minivolejbalu ve spolupráci s AŠSK 
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Uskute�nila se jednání s �editeli a pedagogickými pracovníky na školách s cílem uspo�á-
dat školskou sout�ž v minivolejbalu, ale bez úsp�chu.  

1.7. Projednat s Dr. Zde�kem Haníkem konkrétní možnosti jeho podpory volejbalu v okrese 
Rychnov n. Kn. 
Jednání prob�hla a jednou z akcí bude podzimní kamp pro d�ti i trenéry. 

 

Výbor OVS v nov� zvoleném složení se od okresní konference sešel ješt� 8x v�etn� �erv-
nového aktivu. P�evážnou �ást práce v�noval dokon�ení sout�žního ro�níku 2012-2013 a p�í-
prav� ro�níku 2013-2014 v nových podmínkách s maximálním využitím VISu. P�es drobné potí-
že s kumulací p�ihlášek p�es VIS a zaplacení LP družstev do stanoveného termínu se nový ro�-
ník za�al hrát op�t s po�tem 10 družstev. Po minulém ro�níku, kdy po�et družstev klesl na 9 
(skon�il B. Vamberk B) se p�ihlásila 2 nová družstva. Mladí volejbalisté z Opo�na, kte�í dosud 
hráli pod hlavi�kou VK Sport RK „C“ oživili �innost oddílu v Opo�n� a p�ihlásili se jako nové 
družstvo a také se jako nové p�ihlásilo družstvo Skauti Rychnov s registracemi za VK Sport RK. 
Novinkou v probíhajícím ro�níku sout�že jsou soupisky ve VISu a veškeré žádosti o zm�ny ter-
mín� jsou provád�ny také p�es VIS.  

K �ízení okresní sout�že muž� jsme se pokusili delegovat po p�edchozí domluv� kvalifiko-
vané rozhod�í z našeho okresu i s �áste�nou výpomocí dvou rozhod�ích z okresu HK z T�ebe-
chovic, pro delegaci p�edevším do okrajových �ástí okresu (Opo�no, Dobruška i Albrechtice). 
V podzimní �ásti sout�že byla ú�ast rozhod�ích vcelku dobrá. V pr�b�hu roku byly vydány dv� 
�ísla Zpravodaje OVS, ve kterém byly oddíl�m podány ucelené aktuální informace.  

Stavy kvalifikovaných trenér� jsou v r�zných databázích také r�zné. Seznamy kvalifikova-
ných trenér�, které OVS vede ve své evidenci se rozcházejí se statistikami vedenými ve VIS a to 
p�edevším proto, že VIS uvádí ve svých datech pouze ty trenéry, kte�í mají platný �lenský pr�-
kaz trenéra (�lena), to znamená, že nemají propadlou registraci. �ada starších, neaktivních tre-
nér� však obnovu svého pr�kazu neprovedla a proto v evidenci VIS není vedena. 

Spolupráce s krajským výborem svazu setrvává na velmi dobré úrovni a mezi námi a kraj-
ským svazem nemáme žádné nesoulady. Zastoupení v tomto orgánu máme panem Charvátem, 
který je místop�edsedou svazu, p�edsedou sportovn� technické komise a komise spole�enského 
významu volejbalu, pan Klár je p�edsedou revizní komise a pánové Ruprich a Volt jsou �leny 
pléna KVS. Kontakt s �VS v Praze je zprost�edkováván KVS, a také po Internetu. Dr. Zden�k 
Haník, �len VKM Réma Rychnov n. Kn.  a náš zástupce ve výboru �VS vykonává funkci p�ed-
sedy �VS 

Aktivita oddíl� v po�ádání nemistrovských sout�ží se nezmenšila. Prob�hla celá �ada tra-
di�ních turnaj� (v �esticích, Kvasinách, Vamberku, Rychnov�, Chlenech  a Lupenici). Na tomto 
míst� je t�eba zmínit, že  existuje rozdílný p�ístup oddíl� ke sdílení informací. N�které oddíly 
nám informaci o svých turnajích zašlou, jiné  a t�ch je v�tšina, nikoliv.  

Hospoda�ení svazu za rok 2013, se odvíjelo podle rozpo�tu schváleného výborem OVS. 
P�íjmové položky rozpo�tu tvo�ily: 

a) dotace z KVS  ur�ená pro vlastní chod OVS ve výši 11000 K� a mimo�ádná jednorázová 
dotace ve výši 15000 K�.  
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b) Vlastní p�íjmy okresního svazu spo�ívající  z vybírání  vklad� do dlouhodobých pravidelných 
sout�ží – 3000 K�, pokut – 400 K� a výb�ru LP po korekci KVS ve výši 14200 K�. 

 

Využití t�chto prost�edk� v roce 2013 je uvedeno  v následující tabulce: 

 
P�íjmy  Plán  Skute�nost rok 

Dotace z KVS              11 000,00                26 000,00    
Vklady do dlouhodobých sout�ží                3 600,00                  3 000,00    
Pokuty, jiné platby                   300,00                     400,00    
Ostatní jiné p�íjmy                   200,00                             -      
Licen�ní p�ísp�vky (na ú�tu VIS)                8 000,00                14 200,00    
Celkem p�íjmy              23 100,00                43 600,00    
      

Výdaje  Plán  Skute�nost rok 
Sch�ze výboru                4 000,00                  3 662,00    
Okresní konference OVS                2 000,00                  1 808,00    
Metodický víkendový kamp                2 500,00                             -      
Aktiv vedoucích všech družstev                1 000,00                     957,00    
Dlouhodobé sout�že dosp.+ mládež                1 200,00                  1 200,00    
P�ísp�vky oddíl�m (mládež)              15 000,00                10 000,00    
Poštovné + spoje + internet                1 000,00                     300,00    
Kopírování                   500,00                             -      
Hospodá�sko-správní výdaje                   400,00                     500,00    
Cestovné                   500,00                     525,00    
OON, služby                1 000,00                  1 700,00    
Materiál                1 500,00                  1 150,00    
Ostatní výdaje (živ. jubilea, apod..)                1 500,00                  2 069,00    
Celkem výdaje              32 100,00                23 871,00    
      
Výsledek hospoda�ení -             9 000,00                19 729,00    

 

Z uvedené tabulky je možné odvodit, že OVS si v roce 2013 po�ínal velice hospodárn�, když 
plánované výdaje  nedo�erpal o více než 8 tisíc K� a díky mimo�ádné dotaci KVS a výb�ru LP 
se p�íjmy proti plánu zvýšily o 20500 K�. Dává to p�edpoklad pro dobré zajišt�ní �innosti a pod-
poru oddíl� v roce 2014. 

Ješt� je t�eba zmínit zm�ny, které v roce 2013 udály v Okresním sportovním sdružení 
�STV. Jak již bylo na naší okresní konferenci OVS v únoru 2013 �e�eno p�edsedou panem Mgr. 
Janem Langrem, prošlo �STV svou transformací a p�em�nilo se na �US (�eská unie sportu). 
Z toho d�vodu prodloužené volební období o 1 rok znamenalo také o jeden rok delší zastoupení 
OVS ve výboru OSS �STV. V prosinci 2013 se uskute�nila Valná hromada OSS �STV, která 
p�ijala nové stanovy a zvolila nový výbor OS �US, který je již bez zastoupení svaz�. Další spo-
lupráce  s využitím servisního centra OS �US se však u sportovních svaz� p�edpokládá a bude 
v pr�b�hu roku 2014 dojednávána. Pro náš OVS je to p�edevším požadavek na vedení ú�etnic-
tví. 
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Na záv�r chceme pod�kovat všem oddíl�m, jejich �len�m a funkcioná��m, trenér�m a roz-
hod�ím za práci, kterou pro volejbal vykonali a dále konají. Žádáme Vás, abyste se s námi pod�-
lili o informace ze života Vašich oddíl� o p�ipravovaných i uskute�n�ných akcích, abychom je 
mohli zprost�edkovat pro všechny ostatní oddíly. 

P�ejeme Vám mnoho sportovních úsp�ch� a mnoho radosti s volejbalem. 

 
      Výbor OVS v Rychnov� nad Kn�žnou.  
 
V Rychnov� nad Kn�žnou 10.3.2014 
 
 
 
 
 


